
مهدی پورصفا
   گزارش خبری

امريكا به چه كساني اميد بسته است 
ركس تيلرسون، وزير خارجه امريكا روز چهارشنبه 24 خردادماه در نشست 
استماع سناي اين كشور تأكيد كرد كه امريكا از عناصر داخلي ايران براي 
تغيير نظام سياسي ايران حمايت مي كند. او كه اين سخنان را براي توجيه 
طرح تحريم هاي جديد امريكا عليه سپاه پاسداران انقالب اسالمي و توان 
موشكي ايران مطرح مي كرد، ريشه نگراني امريكا را توسعه و گسترش هژمون 
ايران در منطقه مي داند و تأكيد مي كند كه: »سياست ما در قبال ايران مقابله 
با اين هژمون و حمايت از عناصري در داخل ايران اس��ت، به نحوي كه به 
تغيير صلح آميز آن نظام سياسي منجر شود كه مي دانيم چنين عناصري 

در داخل ايران هستند.«
اظهارات تيلرسون را بايد مكمل خبري دانست كه هفته قبل از آن روزنامه 
نيويورك تايمز مبتني بر اقدام سازمان سيا براي انتخاب يكي از نيروهاي با 
سابقه اين سازمان براي »دفتر امور ايران« گزارش كرده بود، بر مبناي اين 
گزارش و اعالم برخي مقامات شوراي امنيت ملي كاخ سفيد مأموريت اين 

دفتر پيشبرد سياست امريكا براي تغيير نظام ايران است. 
تصريح بر اين استراتژي كاخ سفيد در شرايطي است كه همزمان طرح تشديد 
تحريم هاي اقتصادي عليه ايران و به ويژه سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
مطرح مي شود كه معناي آن اين است كه الزمه تحقق اين سناريو تضعيف 
مؤلفه ها و نمادهاي اقتدار ايران است كه تاكنون در شكست سياست هاي 

امريكا و مزدوران منطقه اي اش نقش اساسي داشته اند. 
اگرچه امريكايي ها طي سي و هشت س��اله گذشته از هيچ راهبردي براي 
شكست نظام اسالمي فروگذار نكرده و بخت خود براي براندازي نظام ايران را 
هم در كودتا، هم در حمله مستقيم به ايران و هم در تشويق صدام به حمله به 
ايران و هم بهره گيري از ابزارهاي تهاجم فرهنگي و جنگ نرم آزموده اند و در 
فتنه 88 هم با تمام توان به حمايت از جريان فتنه داخلي براي براندازي نظام 
جمهوري اسالمي ايران برخاستند، اما به رغم همه تجربيات ناموفق گذشته 
تصريح اينگونه بر تالش براي تغيير نظام ايران با بهره گيري از عناصر داخل 

ايران بيانگر چند نكته اساسي است.
1 � اعالم قصد تغيير نظام ايران با بهره گيري از عوامل داخلي در شرايطي 
است كه دولت جديد امريكا فعاليت خود را با تهديد ايران آغاز كرد و از همان 
روزهاي نخستين در زمستان گذشته سعي كرد با تهديد به حمله نظامي و 
ارعاب از ايران امتياز بگيرد. دولت ترامپ از همان روزهاي نخست سياست 
تعامل دولت اوباما را زير سؤال برد و آن را ناموفق و باج دادن به ايران ارزيابي 
كرد، اگرچه در همان زمان )در 15 بهمن ماه( ترامپ رسماً در گفت وگو با 
فاكس نيوز عمق سياست هاي ارعاب گرايانه امريكا را آشكار كرد و رسماً اعالم 
داشت كه »ايران اگر با امريكا باشد، امريكا نه با برنامه هسته اي و نه با برنامه 

موشكي ايران مشكلي ندارد.«
2 � به طور قطع فضاي انتخابات گذشته و به ويژه سطح تخريبي كه نسبت 
به گذشته نظام در تبليغات انتخاباتي صورت گرفت در اميدواري دشمنان 
به نتيجه گيري از راهبردحمايت از يك جريان داخلي براي تغيير در نظام 
ايران بي تأثير نبوده است، چراكه از منظر دشمنان بيروني،  مهم ترين عاملي 
كه در توفيق يك جريان داخلي براي مقابله با نظام مستقر مي تواند مؤثر 
باشد، بي اعتماد شدن مردم و به ويژه نسل جوان آن به كارآمدي و قابليت 
آن نظام سياسي است و اين نكته اي است كه با سياه نمايي گذشته نظام و 
مترادف دانستن آن با اعدام، قتل، زبان بريدن و گردن زدن و يا فاسد نشان 

دادن آن حاصل شد. 
3 � تأكيد تيلرس��ون بر وجود »عناصري در داخل ايران« كه مي توانند در 
»تغيير صلح آميز نظام سياس��ي ايران« به امريكا كمك كنند مي تواند به 
معني اين باشد كه كس��اني از داخل براي امريكايي ها پالس فرستاده اند، 
همانگونه كه در جريان فتنه 88 اينگونه شد و امريكايي ها اسناد آن را نيز افشا 
كردند، اما بستر اصلي اين پروژه را بايد همان عنصر نفوذ دانست. مقام معظم 
رهبري سال گذشته پيشاپيش اين راهبرد دشمن را افشا مي كنند و يادآور 
مي شوند: »دشمن در پازل نفوذ كه مرحله جديد »جنگ نرم« عليه ايران 
اسالمي است به دنبال اين است كه تا با از بين بردن »عناصر قدرت نظام« 
ما را به تبعيت بكشاند. تالش در اين جنگ نرم زمينه سازي براي تهي شدن 
نظام از عناصر قدرت است. وقتي عناصر قدرت در او نبود، وقتي اقتدار نبود، 
ديگر از بين بردنش و كشاندنش به اين سمت و آن سمت كار مشكلي براي 
ابرقدرت ها نخواهد بود، مي خواهند او را وادار كنند به تبعيت« و در جاي ديگر 
مي فرمايند: »در اين ميان دشمن روي »عناصر داخلي« حساب ويژه اي باز 
كرده است. سعي شان اين است كه با وسايل گوناگون به دست خود كساني 

كه توي اين انقالب بودند و هستند، از اين محتوا ذره ذره بكنند.«
4 � نگراني از گسترش حوزه نفوذ ايران كه تيلرسون از »هژمون ايران« در 
منطقه از آن ياد مي كند نشانگر اين است  كه آنچه امريكا را عصباني كرده و 
اينگونه به صراحت دم از تغيير در ايران مي زند، همان حفظ و تقويت روحيه 
انقالبيگري در ايران و گس��ترش آن در منطقه اس��ت، كه البته در داخل 
مخالفاني نيز دارد، در اين صورت اس��ت كه شايد بتوان آدرس سرپل هاي 

داخلي را كه امريكا به آنها اميد بسته است آسان تر پيدا كرد. 
5 � تأكيد صريح وزير امور خارجه امريكا، در عين حال تأكيد بر حقانيت نظام 
اسالمي در مواجهه چهار دهه گذشته با سلطه گري قدرت هاي استكباري 
و ايستادگي در برابر راهبرد آنها براي تغيير و براندازي نظام اسالمي است. 
نكته اي كه هنوز هم به رغم صراحت دش��من، برخ��ي در داخل منكر آن 
هستند و حتي اكنون نيز دشمني امريكا با نظام اسالمي را انكار و مخالفان با 

سلطه گري امريكا را به تندروي و تندگويي متهم مي كنند. 

سرلشكر صالحي در بازديد از مرزهاي غربي كشور: 
حساب داعش  و اربابانش را با هم می رسيم

فرمانده كل ارتش با بي�ان اينكه به طور قطع هي�چ خطري مرزهاي 
غربي م�ا را تهديد نمي كن�د، گفت:  ن�ه تنها به راحتي حس�اب آنها 
را خواهي�م رس�يد، بلك�ه ج�واب ارباب�ان آنه�ا را ه�م مي دهي�م. 
به گزارش فارس، امير سرلشكر عطاءاهلل صالحي فرمانده كل ارتش صبح 
ديروز در مرزهاي غربي كشور به ويژه مرز نفت شهر حاضر شد و اقتدار 
نيروهاي واكنش سريع نيروي زميني ارتش را ارزيابي كرد. فرمانده كل 
ارتش تأكيد كرد: اينجا فقط براي دفاع حضور نداريم بلكه براي شكار هم 
مستقريم. وي با تأكيد بر اينكه به طور قطع هيچ خطري مرزهاي غربي 
ما را تهديد نمي كند، گفت: داعش براي ما مانند سگي وحشي است و 
نه تنها به راحتي حس��اب آنها را خواهيم رسيد، بلكه جواب اربابان آنها 

را هم مي دهيم.
 صالحي آمادگي نيروهاي مستقر در مرزهاي غربي جمهوري اسالمي 
ايران را بس��يار مقتدرانه خواند و تأكيد كرد: ب��راي امنيت مرزها بايد 
شكرگزار خدا باشيم و نماد عملي اين ش��كرگزاري حضور جوانان پاي 
كار ارتش جمهوري اسالمي ايران در مرزهاست كه به دستور رهبرشان 
لبيك گفتند و م��ردم در ش��هرها و خانه هاي خود كاماًل آرام باش��ند. 
همچنين در پي ش��ايعاتي مبني بر حضور گروهك هاي تروريستي در 
مرزهاي غربي ايران و انتشار آن در صفحه هاي مجازي، سرلشكر صالحي 
تأكيد كرد: تا ارتش جمهوري اسالمي ايران در نوار مرزي غرب كشور 
حضور جدي دارد هيچ تروريستي به خود جرئت نزديك شدن به مرزهاي 
ايران اسالمي را نخواهد داد و با هر تحركي در طول شبانه روز به شدت 

برخورد خواهيم كرد. 
امير كيومرث حيدري، فرمانده نيروي زميني ارتش نيز در جريان بازديد 
امير سرلشكر صالحي، فرمانده كل ارتش از مرزهاي غربي كشور گفت: يگان 
واكنش س��ريع نيروي زميني در اين منطقه مأموريتي دارد و فرمانده كل 
ارتش براي ارزيابي توان دفاعي نيروهاي واكنش سريع و بازديد تجهيزات 
به روز اين نيروها به مناطق غربي كشور سركشي كرد و ما آماده دستور از 

فرمانده كل ارتش هستيم. 
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واكنش به طرح تحريمی سنا عليه ايران 

شمخاني: تصميمات الزم  را  اتخاذ خواهيم كرد

دبي�ر ش�وراي عال�ي امني�ت ملي از بررس�ي 
مصوبه مجلس س�ناي امريكا در هيئت نظارت 
بر برج�ام و اتخاذ تصميم�ات الزم در خصوص 
اجراي اقدامات و فعاليت هاي متقابل خبر داد. 
به گزارش ج��وان، علي ش��مخاني ب��ه جزييات 
تصميمات هيئت نظارت بر برجام اشاره اي نكرده، 
اما در خبري كه از س��وي دبيرخانه ش��وراي عالي 
امنيت ملي دراختيار رسانه ها قرار گرفته، با اشاره 
به اينكه اجراي اينگونه اقدام��ات از جانب امريكا 
فارغ از نسبت حقوقي آن با برجام، رفتاري خصمانه 
و غيرقانوني عليه جمهوري اس��المي ايران است، 
مي افزايد: ادامه مسير غيرسازنده دولت قبلي اياالت 
متحده امريكا عليه ايران نشان مي دهد كه حكام 
اين كشور بدون توجه به هنجارهاي پذيرفته شده 
بين المللي، به دنبال بهانه جويي براي افزايش تنش 

و بي ثباتي در منطقه هستند. 
وي گفت: افراط گرايان امريكا و داعش دو روي يك 
سكه اند كه با هدف مشترك و ابزارهاي متفاوت به 
دنبال تأثيرگذاري منفي بر محيط داخلي كش��ور 
و امنيتي كردن ش��رايط جمهوري اسالمي ايران 

هستند. 
دبير شوراي عالي امنيت ملي اظهارات ستيزه جويانه 
وزير امور خارجه امريكا را مصداق بارز توحش مدرن 
دانست و اظهار داشت: متأسفانه امروز در منطقه و در 
عرصه بين الملل افراد و كشورهايي صحبت از ثبات و 
امنيت مي كنند كه خود ريشه و ثمره ناامني، شرارت 

و توسعه تروريسم هستند. 
شمخاني با اشاره به اقداماتي كه در مجلس شوراي 

اسالمي به منظور مقابله با مصوبه اخير كنگره امريكا 
دنبال خواهد ش��د، گفت: يكي از تأثيرگذارترين 
اقدامات براي بسيج مجموعه ظرفيت هاي كشور 
در مسير برخورد با اقدامات ستيزه جويانه امريكا، 
اتخاذ س��ازوكارهاي قانوني تكليف آور است كه در 
اين راستا مجلس شوراي اسالمي اقدامات الزم را 

انجام خواهد داد. 
وي اضافه كرد: تجربه شكس��ت خ��ورده تحميل 
جنگ، تحريم هاي همه جانبه و اقدامات تروريستي 
گسترده عليه ايران نشان دادكه انسجام غيرقابل 
خدشه كش��ور ما كه بر پايه حمايت و مشروعيت 
مردمي استوار اس��ت، با اقداماتي از اين دست، در 

معرض آسيب قرار نخواهد گرفت. 
شمخاني هدف دشمن از تحريم ها را تأثيرگذاري 
منفي بر اقتصاد كشور و آسيب پذير كردن جامعه در 
برابر فشارهاي اقتصادي عنوان كرد و اظهار داشت: 
اقتصاد مقاومتي و تحكيم س��اخت دروني قدرت 
نظام، فارغ از وجود يا فقدان تحريم، راهبرد محوري 
كشور براي مديريت تغييرات اقتصادي، سياسي و 

امنيتي است. 
وي با تأكيد بر ضرورت تقويت انسجام ملي در فضاي 
پس از انتخابات گفت: با عب��ور از انتخابات، اكنون 
بايد رقابت ها به فراموشي سپرده شود و مجموعه 
سليقه هاي سياسي و رس��انه هاي وابسته به آنها با 
اتخاذ مشي س��ازنده و همكاري و انسجام بيش از 
پيش، دولت منتخب را ب��راي تحقق راهبردهاي 
تعيين ش��ده ازجانب مقام معظم رهبري در ابعاد 

سياسي، اقتصادي و فرهنگي ياري كنند. 

   فلسفه هيئت نظارت بر برجام
سخنان شمخاني را مي توان ادامه واكنش مسئوالن 
ايراني نس��بت به تصميم جديد س��ناي امريكا در 
تصويب قانون جدي��د تحريمي ايران موس��وم به 
»قانون مقابل��ه با فعاليت هاي بي ثبات س��از ايران 
2۰17« دانس��ت كه بس��ياري از صاحب نظران و 
كارشناس��ان ايران تصويب آن را مغاير با برجام و 

تعهدات امريكا در اين توافقنامه مي دانند. 
اي��ن قان��ون تحريم ه��اي جدي��دي را در حوزه 
موشك هاي بالستيك، فعاليت هاي مرتبط با سپاه 
پاسداران انقالب اس��المي و همچنين حقوق بشر 
عليه ايران اعمال مي كند. اين طرح با 97 رأي موافق 
در سناي امريكا به تصويب رسيد و حال در انتظار 
تصويب مجدد آن در مجلس نمايندگان امريكا و 

امضاي نهايي آن از سوي ترامپ است. 
حاال و در مقابل اين اقدام امريكايي ها هيئت نظارت 
بر برجام بحث واكنش متقابل در مقابل اين اقدام را 
در دستور كار قرار داده و آن گونه  كه شمخاني خبر 

داده به مرحله تصميم نيز رسيده است. 
هئيت نظارت بر برجام را مي توان مخلوق نامه مقام 
معظم رهبري در تأييد مصوبه شوراي عالي امنيت 

ملي در اجراي برجام دانست. 
در اين نامه دستورات نه گانه اي در خصوص اجراي 
برجام خطاب ب��ه رئيس جمهور ابالغ ش��ده بود، 
كه تشكيل هيئت نظارت بر برجام يكي از همين 
دستورها بود.  در بند 9 اين نامه آمده است: وجود 
پيچيدگي ها و ابهام ها در مت��ن برجام و نيز گمان 
نقض عهد و تخلّفات و فريب��كاري در طرف مقابل 

به ويژه امريكا، ايجاب مي كند كه يك هيئت قوي و 
آگاه و هوشمند، براي رصد پيشرفت كارها و انجام 
تعّهدات ط��رف مقابل و تحقق آنچ��ه در باال بدان 
تصريح شده است، تشكيل شود. تركيب و وظايف 
اين هيئت بايد در شوراي عالي امنيت ملّي تعيين 

و تصويب شود. 
جالب اينجاست كه در وزارت امورخارجه امريكا نيز 
يك ستاد مستقل به رياست يكي از ديپلمات هاي 
با سابقه اين كشور براي نظارت بر اجراي توافقنامه 

تشكيل شده است. 
   هيئت نظارت بر بر جام چه كرده است

هيئت نظارت بر اجراي برجام در كنار ستاد اجراي 
برجام از همان روزه��اي اول اجراي اين توافقنامه 
در حال نظارت بر عملكرد ساير كش��ورها در اين 
حوزه است و شايد مهم ترين بازخورد اين تصميم 
واكنش در مقابل تصويب سناي امريكا براي تمديد 

تحريم هاي اوليه ايران موسوم به ISA است. 
در آذرماه سال گذشته در پي تمديد اين قانون و پيرو 
تصميمات شوراي عالي امنيت ملي و هيئت نظارت 
بر برجام، رئيس جمهور دستورهاي جداگانه اي را 
خطاب به »محمدجواد ظريف« وزير امور خارجه 
و »علي اكبر صالحي« رئيس سازمان انرژي اتمي 
صادر كرد و از آنها خواست كه عالوه بر پيگيري هاي 
حقوقي و بين المللي الزم، كار طراحي و س��اخت 
پيشران هس��ته اي را آغاز كنند و برنامه ريزي الزم 
براي مطالعه و طراحي »توليد س��وخت« مصرفي 

پيشران هسته اي را صورت دهند. 
گرچه هنوز روشن نيست كه سرنوشت اين تصميم 
به كجا انجاميده است و آيا كار ساخت اين رآكتورها 
وارد مرحله اجرايي ش��ده، اما همين تصميم يكي 
از معدود م��وارد واكنش اين هيئ��ت در مقابل بد 
عهدي هاي امريكا بوده است. البته در همان زمان 
نيز برخي ديگر از اعضاي ش��وراي امنيت سازمان 
ملل متحد بر اين نكته كه ساخت اين پيشران ها با 
برجام مغاير نيست، اعتراف كرده اند. حاال نيز به نظر 
مي رسد هيئت نظارت بر برجام طيف گسترده اي از 
اقدامات را در چنته خواهد داش��ت كه مي تواند در 

مقابل امريكايي ها اقدام كند. 
    مجلس وارد گود مي شود

يكي از نكاتي كه در س��خنان ش��مخاني به چشم 
مي خ��ورد نقش مجل��س در برخورد ب��ا اقدامات 
امريكايي ها اس��ت. از آنجا ك��ه مجلس مصوبه اي 
را براي نظارت بر برجام در اختي��ار دارد، مي تواند 

قدم هاي موثري را در اين باره بردارد. 
البته برخ��ي از نمايندگان از آغ��از تالش براي 
تصويب طرحي براي برخورد ب��ا بدعهدي هاي 
امري��كا خبرداده ان��د. از جمله نقوي حس��يني 
سخنگوي، كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي 
اسالمي از آغاز تالش ها در مجلس براي تصويب 
اليحه مادر براي مقابله با اقدامات امريكا خبر داده 
بود.  البته در نهايت اينك��ه كدام يك از اقدامات 
فوق به نقطه نهايي برسد تنها با گذر زمان روشن 

خواهد شد. 

واكنش بروجردي به سخنان تيلرسون 
امريكايي ها 38 سال است ياوه مي گويند

رئيس كميس�يون امنيت  ملي و سياس�ت خارجي مجل�س با بيان 
اينكه ارزش�ي براي س�خنان وزير خارجه امريكا قائل نيس�تيم، 
گفت: مس�ئوالن امريكايي ياوه  گويي هاي خود را تكرار مي كنند. 
عال ءالدين بروجردي در گفت وگو با تسنيم، با اش��اره به سخنان اخير 
ركس تيلرسون، وزير امور خارجه امريكا مبني بر اينكه از عناصر داخلي 
كه به دنبال تغيير نظام ايران هس��تند، حمايت مي كنيم، گفت: در 38 
سال گذشته دولتمردان امريكا همواره اين ياوه گويي هاي خود را تكرار 
كرده اند. وي با بيان اينكه امريكا همواره طي 38 سال گذشته از سازمان 
منفور مجاهدين خلق، ضدانقالب و داعش حمايت كرده، افزود: امريكا 
سال هاست كه تمامي توان نظامي، اقتصادي و سياسي خود را در منطقه 
عليه جمهوري اس��المي ايران به كار گرفته اس��ت. رئيس كميسيون 
امنيت ملي مجلس با تأكيد بر اينكه امريكا در تمامي عرصه ها از جمهوري 
اسالمي ايران شكست خورده، تصريح كرد: مسئوالن امريكايي معترفند 
كه در عراق، سوريه و در ساير بحران هاي منطقه اي شكست خورده اند 
و عامل شكست خود را جمهوري اسالمي ايران مي دانند. بروجردي با 
تأكيد بر اينكه مقابله جمهوري اس��المي ايران با رژيم صهيونيستي به 
عنوان اهرم امريكا در منطقه بس��يار جدي است و از همه امكانات خود 
براي مقابله با توطئه امريكا اس��تفاده خواهيم كرد، گفت: ارزشي براي 

سخنان اخير وزير خارجه امريكا قائل نيستيم. 
ركس تيلرسون در كميته روابط خارجي مجلس نمايندگان گفته بود كه 
سياست ما در قبال ايران حمايت از عناصري در داخل اين كشور است كه 

به تغيير مسالمت آميز رژيم شان منجر مي شود. 

عضو شوراي مركزي جبهه مردمي: 
راهبرد تواضع و لبخند دولت راه به جايي نبرد

عضو ش�وراي مركزي جبه�ه مردم�ي نيروهاي انقاب اس�امي 
گفت: متأس�فانه دولت در مقاب�ل امريكا از خود ضعف نش�ان داد 
و متواضعان�ه پيش رف�ت و طرف مقاب�ل نيز متوجه اي�ن موضوع 
ش�د كه دولت ما در قب�ال اي�ن فش�ارها كاري انج�ام نمي دهد. 
رضا روستا آزاد در گفت وگو با فارس با اشاره به تحريم هاي سنگين سناي 
امريكا عليه كشورمان اظهارداشت: هيچ كس نيست كه معتقد باشد اين 
تحريم ها نقض برجام محسوب نمي شود، حتي خوش بين ترين افراد هم 
چنين باوري ندارند و اين تحريم ها قطعاً نقض روح و جسم برجام است. 
روستا آزاد تأكيد كرد: متأس��فانه دولت در مقابل امريكا از خود ضعف 
نشان داد و متواضعانه پيش رفت و طرف مقابل نيز متوجه اين موضوع 
شد كه دولت ما در قبال اين فش��ارها كاري انجام نمي دهد و زماني كه 
كمترين مقاومت در مقابل اين اجحاف ها صورت نگيرد، ظلم طرف مقابل 

بيشتر خواهد شد. 
عضو ش��وراي مركزي جمعيت ايثارگران بابيان اينكه راهبرد تواضع و 
لبخند به امريكا راه به جايي نبرد، يادآور شد: برخي با خوش بيني تن به 
ظلم دادند كه بايد در اين موضوع تجديدنظر كنند. وي با اشاره به لزوم 
اقدام متقابل از سوي جمهوري اسالمي در قبال اين تحريم ها خاطرنشان 
كرد: بايد با دشمن مطابق عملكرد خودش رفتار شود و ما بايد در مجامع 
رسمي اعالم كنيم كه طرف مقابل ما امريكا به اين تعهد پايبند نبوده و 
اروپا هم همان طور كه مي بينيم ذليالنه با پيروي از امريكا كاري انجام 

نمي دهد و ابداً در مقابل امريكا موضع نخواهد گرفت. 

سخنگوي ارشد نيروهاي مسلح: 
امريكايي ها را مجبور مي كنيم تغيير رويه دهند

اگ�ر امريكايي ه�ا و صهيونيس�ت ها تغيي�ر روي�ه ندهن�د، 
اع�ام  و  داش�ت  برخواهي�م  اساس�ي تري  گام ه�اي 
داري�م.  اختي�ار  در  ني�ز  را  تنبي�ه  ابزاره�اي  مي كني�م 
سردار جزايري سخنگوي ارشد نيروهاي مسلح در گفت وگو با خبرگزاري 
صدا و سيما، گفت: هيئت حاكمه امريكا رژيمي سلطه طلب، زياده خواه، 
زورگير و باج گير است كه ريشه اصلي خصومت ها با ما نيز براساس اين 
موارد شكل مي گيرد. وي افزود: ملت ايران از سال هاي آغازين پيروزي 
انقالب با دشمني هاي آنها با انقالب و نظام و دس��تگاه هاي مؤثر آن از 
جمله سپاه پاسداران آشناست. وي گفت: البته امريكا بايد رويه خود را 
تغيير دهد و ما امريكايي ها را مجبور خواهيم ك��رد كه اين كار را انجام 
دهند. معاون ستاد كل نيروهاي مسلح افزود: افكار عمومي، پدرخوانده 
تروريسم را امريكا و صهيونيسم جهاني مي داند و اين يك طنز تاريخي 
است كه امريكايي هاي تروريست سپاه پاسداران انقالبي و مردمي را كه از 
ابتداي شكل گيري يكي از مأموريت هايش مبارزه با تروريسم است؛ چون 
از مردم فلسطين، عراق و سوريه حمايت مي كند و از طرفي در برخورد با 
تروريست هاي داخلي نيز ترديد ندارد، حامي تروريسم مي خواند. سردار 
جزايري ادامه داد: اين همان روحيه شيطاني است كه امام راحل آن را 
شيطان بزرگ ناميدند. وي در ادامه گف�ت: نكته عجيب ديگر آن است كه 
مردم دنيا اعترافات رئيس جمهور فعلي امريكا درباره رئيس جمهور قبلي؛ 
مبني بر ايجاد داعش و كمك به آنها را فراموش نكرده اند. سخنگوي ارشد 
نيروهاي مسلح افزود: همه اس��ناد حكايت از آن دارد كه داعش و ديگر 
گروه هاي تروريستي دس��ت پرورده امريكا و رژيم هاي مرتجع منطقه 
هستند. سردار جزايري گفت: اقدامات امريكا از جمله تشديد تحريم ها 
نقض برجام و تروريست ناميدن سپاه پاسداران روحيه مارا براي مبارزه با 
شيطان بزرگ مصمم تر مي كند. وي افزود: در ميدان عمل نيز برخورد با 

تروريست ها، پدرخوانده ها و تشكيالت آنها را نشان خواهيم داد.
 

آقاي روحاني! »روش تحقق « حكومت
 نه »مبناي واليت«

 احتماالً روحاني توجه نداش��ته اند كه اميرالمؤمنين در بخش پاياني 
خطبه دوم نهج البالغه ب��ا صراحت نقش م��ردم را »بازگرداندن حق 
به جايگاه خوي��ش« مي داند كه س��ند ديگري بر اش��تباه روحاني در 
ِة أََحٌد َو اَل يَُسوَّى بِِهْم َمْن  به كارگيري واژه »مبنا« است: »ِمْن َهِذِه اْلُمَّ
يِن َو ِعَماُد الَْيِقيِن إِلَْيِهْم يَِفي ُء  َجَرْت نِْعَمُتُهْم َعلَْيِه أَبَداً ُهْم أََس��اُس الدِّ
الَْغالِي َو بِِهْم يُلَْحُق التَّالِي َو لَُهْم َخَصائِ��ُص َحقِّ الِْواَليَِة َو فِيِهُم الَْوِصيَُّة َو 

الِْوَراثَُة اْلَن إِْذ َرَجَع الَْحقُّ إِلَى أَْهلِِه َو نُِقَل إِلَى ُمْنَتَقلِِه. 
كسى را با خاندان رسالت نمى شود مقايسه كرد و آنان كه پرورده نعمت 
هدايت اهل بيت پيامبرند با آنان برابر نخواهند بود. عترت پيامبر )صلّى 
اهلّل عليه و آله و سلّم ( اساس دين و ستون هاى استوار يقين مى باشند. 
شتاب كننده، بايد به آنان بازگردد و عقب مانده بايد به آنان بپيوندد، زيرا 
ويژگى هاى حّق واليت به آنها اختص��اص دارد و وصّيت پيامبر )صلّى 
اهلّل عليه و آله و سلّم ( نسبت به خالفت مس��لمين و ميراث رسالت به 
آنها تعلّق دارد. هم اكنون )كه خالفت را به من س��پرديد( حق به اهل 
آن بازگش��ت و دوباره به جايگاهى كه از آن دور مانده بود، باز گردانده 

شد)ترجمه دشتي(.
اينجا اميرالمؤمنين برتري و برجس��تگي خود را ب��ه رأي مردم ارجاع 
نمي دهد، بلكه آن را كمك كننده »براي بازگشت به جايگاهي كه از آن 
دور مانده بود« مي داند. طرح مباحث اينگونه براي نظام نوپاي ما بسيار 
ضروري اس��ت كه از يك طرف پويندگان آن را در بعد فكري تقويت و 
از سوي ديگر مباني نظام را مستحكم مي كند، اما به نظر مي رسد الزم 
باشد روحاني يك بار ديگر در فضاي عمومي كشور به موضوع وارد شود 

و سهو اشتباه در به كار گيري واژه »مبنا« را توضيح و اصالح كند. 

عباس حاجي نجاري 

محمد جواد الريجاني:           نگاه    

تحريمجديدمنافعمارادربرجاممنهدمميكند
 مصوب�ه اخي�ر س�ناي امري�كا، برج�ام را كًا 
از خاصي�ت مي ان�دازد و اساس�ا اث�ر مناف�ع 
كش�ورمان را در برج�ام منه�دم مي كن�د. 
محمد جواد الريجاني، كارش��ناس ارش��د حقوق 
بين الملل در گفت وگو با خبرگزاري صدا و سيما، 
با تبيين ويژگي هاي مصوبه اخير س��ناي امريكا و 
آثار تحريم هاي جديد عليه كشورمان گفت: طرح 
s722 طرح بي نظيري از نظر شكل، محتوا و آثار 
دارد و آنچه ملت بايد بداند چهار ويژگي بسيار روشن 
در اين طرح است. وي افزود: نخست آنكه اين طرح 
جامعيت دارد، يعني همه جاهايي كه ممكن است 
كش��ورمان تحت هر نوع تحريمي قرار بگيرد اعم 
از بانك، تجارت، اسلحه، رفت و آمد، ديپلماسي و 
تقريباً همه بخش ها و امكانات احصا شده كه تحريم 

جامعي است. 
الريجاني گفت: دوم بهانه اعمال اين تحريم ها آن قدر 

انعطاف پذير و كلي اس��ت كه آن را مي شود به هر 
چيزي ربط داد، به عنوان نمونه يكي از بهانه هايش 
اين اس��ت كه ايران فعاليت ه��اي بي ثبات كننده 
نداش��ته باش��د حاال منظور چه ثب��ات و فعاليتي 
است معلوم نيس��ت زيرا خيلي باز و قابل انعطاف 
است. كارش��ناس ارش��د حقوق بين الملل افزود: 
موضوع ديگر اين است كه ايران بايد حقوق بشر را 
رعايت كند اما كدام حقوق بشر و چگونه؟ به عنوان 
نمونه از ما خواسته اند به اسم از حكومت بشار اسد 
حمايت نكنيم، يعني آن قدر باز است كه هر وقت 
بخواهند بهانه پي��دا مي كنن��د. وي ويژگي ديگر 
مصوبه سناي امريكا را بندهاي اقدامي آن دانست 
و گفت: غيراز تحريم هايي كه از رئيس جمهورشان 
خواس��ته اند اعمال كند دو بند بس��يار خطرناك 
در فصل چهارم اين مصوبه دارد كه در نخس��تين 
بند آن به رئيس جمهور دس��تور مي دهند كه بايد 

فعاليت هاي ايران را در هوا و دريا به طور يك جانبه 
و با همكاري ديگر كشورها رهگيري كند. الريجاني 
هشدار داد: اين برنامه اقدام بسيار بي پروايي است 
كه طبعاً احتمال دارد خطرات بسياري داشته باشد. 
وي افزود: بخش ديگر اقدامات بسيار ويژه اي است 
كه در آن به طور مس��تمر كميته اي را ايجاد كنند 
كه اروپايي ها بر اس��اس آن بايد ه��ر 8۰ يا 9۰ روز 
يك بار درباره تعامالتش��ان با ايران گزارش دهند 
زيرا تحريم ها فقط شامل ايران نيست بلكه شامل 
حتي هر فردي است كه در اين باره مشاركت دارد. 
الريجاني گفت: بر اين اساس براي اروپايي ها، فصل 
گزارش دهي تهيه كردند و اينگونه نيست كه مثاًل 
بگويند نمي خواهند، نمي توانند و انجام نمي دهند 
بلكه بايد گزارش كامالً دقيق بدهند. كارشناس ارشد 
حقوق بين الملل تصريح ك��رد: ويژگي چهارم اين 
مصوبه سنا كه هر ايراني بايد آن را بداند اين است كه 

آيا نقض برجام هست يا نه؟ به نظر من  اي كاش نقض 
برجام بود، اتفاقاً نقض برجام نيس��ت اما محتوايي 
دارد كه برجام را به جاي نق��ض كردن از خاصيت 
مي اندازد. وي افزود: نقض شدن مربوط به چيزي 
است كه وجود دارد و خرابش كنند اما در اين موضوع 
اصالً حلش مي كنند مانند اسيد سولفوريك كه روي 
چيزي بريزند و حل شود، اين مصوبه همه امكاناتي را 
كه ايران از برجام منفعت مي برد از بين خواهد برد و 
فقط سفرها و دورهمي هاي ديپلماتيك باقي مي ماند 
و اينكه مثالً دو عدد نخود از جايي بگيريم بياوريم يا 
نه؟ الريجاني گفت: بر اين اساس همه منافعي را كه 
ما از برجام داريم از بين مي برد در حالي كه منافع 
آنان از برجام به قوت خود باقي  اس��ت. منافعي كه 
شامل دو محور است؛ نخست توقف مشرف به انهدام 
فعاليت هاي هسته اي ما و ديگر نظارت هاي بي نظير 

و مهلك بر اين فعاليت ها.   

ها 
ژه 

 وی

   مواجهه هوشمندانه نیروهای انقالب
 با یک اقدام خودسرانه

مواجهه نيروهاى انقالبى و حزب الهى با طومارنويسى در دانشگاه 
تهران - به بهانه آتش به اختيار - مواجهه هوشمندانه اى بود.

 بحمداهلل حزب اهلل در حال حركت صعودى به سمتى است كه 
از ثبت  پلشتى ها به پاى خود جلوگيرى نمايند.  پيش گيرى از 
سو ءاستفاده  از راهبرد آتش به اختيار  و پاسدارى از آن دقيقا به 
عهده كسانى است كه بتوانند چنان با تدبير عمل نمايند كه حزب 
اهلل در پروسه مردم ساالرى براى كج فهمى و تقليل گرايى ديگران 
هزينه  اى نپردازد.  يا در نقطه مقابل ديگران از اقدامات اين » خود 
تكليف گريان« كالهى براى خود و چاله اى براى نيروهاى انقالب 

درست نكنند. اين رويه بايد ادامه يابد.

  رقاب��ت نفس��گیر اصالح طلب��ان ب��راي 
شهرداري تهران

بحث انتخاب ش��هردار پايتخت بين اصالح طلبان باال گرفته و 
اختالفات درون گروهي ميان آنها جدي است. طيف هاي مختلف 
اصالح طلب هر كدام به دنبال ش��هرداركردن يك نفر هس��تند. 

محسن هاشمي گرچه با صحبت هايي كه با او شده، تا حدودي در 
حال عقب نشيني است، اما كارگزاراني ها همچنان اصرار دارند كه 
هاشمي بايد شهردار بشود. مهره محمد خاتمي براي شهرداري 
تهران از ابتدا محسن مهرعليزاده بود و همچنان هم روي او اصرار 
دارد. مهرعليزاده با همين وعده خاتمي از حضور در انتخابات شوراها 
منصرف شد تا بعداً شهردار تهران شود. با اين حال به مهرعليزاده 
به خاطر تجربه كم او انتقاداتي وارد است. طيفي از دولتي ها هم به 
دنبال شهردار كردن آخوندي يا حجتي هستند و حتي به سراغ 
ناطق نوري هم رفته اند تا او براي شهردار شدن آخوندي وساطت 
كند. آخوندي در وزارت راه و شهرسازي با انتقادات بسياري مواجه 
است. بنياد باران و طيف عارف هم كانديداي خودشان را دارند و به 
دنبال شهردار كردن فردي به نام احمد ترك زاده هستند كه البته 

به نظر مي رسد زور عارفي ها كمتر از باقي طيف ها باشد. 
  ظریف با شرط هایش ماندني شد

آنچنان كه قابل حدس بود نظر حسن روحاني بر ابقاي محمد جواد 
ظريف در سمت وزير خارجه در دولت دوازدهم است. با اين حال، 
محمدجواد ظريف براي قبول دوباره پست وزارت خارجه شرط و 
شروطي مطرح كرده كه خبرهاي غيررسمي مي گويد با شرط هاي 
او موافقت شده و ظريف در وزارت خارجه ماندني است. مهم ترين 

شرط ظريف بحث تغييرات ساختاري وزارت خارجه است و در 
نظر دارد تغييراتي در ساختار وزارتخانه انجام داده و طبيعتاً يك 
انتصابات جديد هم خواهد داش��ت. با پذيرش اين ش��روط او در 
وزارت خارجه ماندني شده است. گفته مي شود يكي از اين تغيير 
و تحوالت تغييرات گسترده در معاونت اقتصادي وزارت خارجه و 

فعال تر كردن اين بخش است. 
   اقدام مشکوک سفارت فرانسه

  در  آموزش رایگان  معلمان  
سفارت فرانس��ه در تهران اقدام به برگزاري كالس هاي آموزش 
زبان فرانسه براي معلمان تهراني كرده است. بخش فرهنگي اين 
سفارتخانه شروع به جذب معلمان كرده تا براي آنها پس از تعطيلي 
كامل مدارس، كالس هاي آموزش زبان فرانسه به صورت رايگان 
برگزار كند. سفارت فرانسه به اين افراد وعده داده كه پس از پايان 
ترم 4، افراد واجد شرايط به فرانس��ه اعزام خواهند شد تا مراحل 
تكميلي آموزش زبان و دريافت مدرك را در آنجا طي كنند. روشن 
است كه سفارت فرانسه به قصد كار خير و في سبيل اهلل! به دنبال 
شناسايي و جذب افراد نخبه از قشر فرهنگي نيست و الزم است 
نهادهاي اطالعاتي و ديپلماتيك رصد جدي تري نسبت به اقدامات 

مشكوك سفارتخانه هاي خارجي در ايران داشته باشند. 
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